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ȚÂRII QT MAI MULT CÂRBUNE!
Poarta de intrare în Vulcan. Foto : Al. TATARPermanența unui imperativ

Complexele mecanizate 
să producă din plin, 

la capacitate!

SOLU[IONAREN PROPUMRILOJl OAMENILOR II

ZESTREA TEHNICĂ
folosită Intensiv, eficientMecanizarea și moder, nizarea mineritului în Valea Jiului a cunoscut în ultimii ani, în anii Epocii Nicolae Ceaușescu, o dezvoltare fără precedent. S-au făcut eforturi uriașe pentru dotarea unită- ___ „ților miniere cu cele mai ' șeniului, moderne și mai eficiente utilaje. Complexele canizate, combinele înaintări în cărbune și în steril, fluxurile de transport au moderne devenit o prezență cotidiană subteranul minelor.. nerii au deprins taina meșteșugului de miner-mecani- ator Radiografii product.!, ilor și productivităților obținute la nivelul unei zile de muncă cu complexele mecanizate în Valea Jiului, ne poate crea o Imagine clară a modului în 

< î<s sînt f losite utilajele.In primul rînd, țiem activitatea de rodnică a mecanizatori, a tehnicieni de la Paroșeni, care, așa după cum mai amintit și-au îndeplinit prevederile de plan a. nuale cu 52 de zile înainte de termen, depășind, Cu mult, milionul de tone de cărbune extras. Ara. făcut această precizare pentru că întreaga producție a Paroșeniului se extrage din abataje echipate cu complexe de sus»

.; în Mi-

eviden. deosebit minerilot- minerilor* i» am

Însemnate depășiri 
de planIu abatajele Văii Jiului, minerii frontaliști depun eforturi susținute pentru creșterea producției de < ărbt »e extî t ir i

:m s rtf răapiât r pnti rezultatele bune obținute. Astfel, patru întreprinderi nit Int sprinderi recunoscute pen. tiu constanța realizărilor și ritmicitatea depășirilor — Lonea, Paroșeni, Lu- peni, Cîrnpu lui Neag — au extras împreună, în 5 decembrie, pește 2100 tone de cărbune.• Cel mai măre plus l-a obținut colectivul în. treprinderii miniere CIM- PU LUI NEAG — 997 tone, ceea ce a majorat plusul obținut de la începutul lunii la 4200 de tone.• MINERII DE LA PAROȘENI, cu cele 928 tone extrase suplimentar în - 5 decembrie, au ajuns la un plus de 6047 tone în primele 5 zile ale lunii.• Remarcabile sînt c- forturile MINERILOR DE LA LUPENI de a se . înscrie în rîndul colectivelor fruntașe. In ziua amintită ei au extras, peste prevederi, 116 tone de cărbune pentru cocs.

ținere și tăiere mecaniza. tă. Poate că ar trebui să mai adăugăm că, într-un astfel de.abataj s-au obținut și productivități de peste 30 tone de cărbune pe post. Deși recordurile obținute de minerii , ' , recordurividuale, la nivelul prinderii, pe cele 5 plexe, media programată nu este realizată nici pentru ziua de 4 decembrie și nici pe cumulat atît la producție cît și la productivitate,Revenind la radiografia ' unei zile, mai exact a zilei de 4 decembrie, constatăm că Ia unele între

Paro. indi- între- com.

Dorin GHEȚA(Continuare în pag. a 2-a)

Sarcinile ce revin colec. tivului I.M. Uricani în viitorul an au fost dezbătute cu înaltă răspundere și exigență de organizați, ile de partid; de adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, de- finindu-se programul unic de măsuri pentru asigurarea premiselor necesare realizării producțiilor sporite prevăzute pe In cadrul dezbaterilor adunarea generală a oa. menilor muncii s-au mulat o seamă de propuneri care vizează reme. dierea unor neajunsuri, urgentarea soluționării u. nor măsuri care condiționează finalizarea pregătirilor pentru preluarea producției pe anul viitor. Biroul comitetului de partid și consiliul oamenilor muncii au restudiat tenție propunerile în cadrul adunării rale, iar, pe baza evidențe precise, au lit modul lor de soluționare, termenele și responsabilitățile în acest sens.

In • funcție de natura propunerilor, ele au fost repartizate compartimente, lor de activitate, comisi- ilor pe probleme ale c.o.m.O bună parte a propunerilor s-au referit la so. luționarea cerințelor ce le impune intensificarea
1987. înfor- ♦

cu a- făcute gene- Unei stabi-

Prioritățile producției - 
priorități ale 

muncii politice

Cu planul anual 

îndeplinit

Sectorul forestier 
UricaniColectiv de oameni har. nici și pricepuți, forestie. rii sectorului de exploatare Uricani și-a îndeplinit sarcinile de plan anuale, raportînd importante de. pășiri la toți indicatorii econom ico-financiari. Pî- nă la încheierea anului, forestierii vor realiza un plus anual de .4000 mc de masă lemnoasă, 3 milioane lei la producția marfă, 1,5 milioane lei la producția netă, 700 mc lemn pentru celuloză fag și 400 tac lemn pentru construcții rurale destinate exportului.Printre cei care s.au e- vidențiat în mod deosebit, prin acțiunile susținute în favoarea producției, se numără maiștrii de exploatare Constantin Alexandru și Augustin Calotă, maistrul CSPL Dumitru Bădicu, brigăzii^ conduse de Mihai Oncsa .. . și Mihai Maios, mecanizatorii Ioan Nica, Vasile Lagos și Ioan Kiss, fasona- lorii mecanici Ion Costin și Dumitru Mosniță.

sectorului; măsura a a- vut o mare însemnătate în urgentarea echipării noului abataj frontal mecanizat în blocul zero care trebuie să fie gata pentru probe tehnologice în decada a ITI-a a brie.O deosebită acordat și care s-au referit terea eficienței tehnice, îmbunătățireafuncționării utilajelor moderne, mai ales a ' celor care condiționează deschiderea și pregătirea capacităților de producție pentru 1987 și întregul cincinal. Astfel, mineri, șefi de ca Andrei Tokes și Cojocaru, au făcut, puneri vizînd țirea calității pentru noile lucrări mere executate cu ajutorul combinei. Pentru finalizarea propunerii s-a constituit un colectiv de specialiști din cadrul minei si de la TPSRUEEMP, furni-

lunii decem.atenție s-a propunerilor la creș- dotării
lucrărilor de pregătire a noilor capacități de producție pentru 1987. S-a propus, bunăoară, îmbu. nătățirea aprovizionării cu materiale a sectorului de pregătiri, III A, recent înființat pentru deschiderea noilor fronturi de cărbune aferente trimestrului I 1987. Soluționarea acestei propuneri s.a încredințat ing. Iacob Stoi. ca, secretar adjunct al comitetului de partid, .și s-a materializat prin înființarea unei echipe speciale de aprovizionare a

mai mulți brigadă, Ioan pro- îmbunătă- armăturilor mi.

Ioan DUBEK
Știința perspectivei— Probleme sînt, în fiecare zi, în subteran, mărturisește deschis sing. Remus Becuș, șeful sectorului I de la I.M. Paroșeni. Trebuie să știi însă să le prevezi și nu numai atît, să fii gata o- ricînd să le rezolvi cu operativitate și competență.Acest dialog ar merita să figureze ca motto pen- - tru discuțiile cu unii șefi de sectohre și brigăzi care se plîng de greutăți, dar se mulțumesc să ridice fața lor. montării bul I al mintit era mobilizat pentru executarea unor lucrări speciale înlocui, rea a 12 scocuri și a u- nei porțiuni de lanț la un transportor, revizii și reparații la unul din cele

doar din umeri în In ziua docu- noastre, schim- coiectivulni a-

I Î
două complexe fabrica- /te la IUMP, amenajarea 1 unui buncăr colector. i Maiștrii Constantin ,r-' • lea, Virgil Catalina, ___mion Bîlbie, Gheorghe MirăUță, Gheorghe Crăciun, șefii de brigăzi, cu oamenii lor, erau la datorie.-r- Mecanizarea, subliniază maistrul Virgil Catalina, secretarul comitetului de partid pe sector, este, la Paroșeni, legată de însăși existența minei. I s.a acordat credit de la început, o stăpînesc și veteranii, dar și cei tineri. Mai bine de jumătate din ortacii de la complexe sînt po. licalificați. Vâsile Ma. nolache, Ion Horhoș muncesc la noi de la desehi-

lon VULPE
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(Continuare în pag. a 2-a) |

(Continuare în pag. a 2-a)
La Aninoasa s-a deschis ieri

O MODERNĂ SI REPREZENTATIVĂ 
UNITATE COMERCIALĂIn aceste prime zile de decembrie, oamenii mun. eii din Aninoasa au primit un frumos cadou, de. oarece deschiderea Magazinului general, care a avut loc ieri diminea. ță, are o astfel de semnificație pentru viața socială a locuitorilor. Aflat în centrul civic din Aninoasa, intr-o zonă în care, în locul caselor îm- bătrînite de vreme, s-au construit și continuă să se construiască, ca pretutindeni în Valea Jiu. lui, blocuri spațioase, Magazinul general este o fiumoasă realizare

arhitectonică și funcțională, cu importante con- tribuț'i la permanentul proces de creștere a calității vieții.— Acest magazin, construit de brigada din Vulcan, coordonată de inginerul Andrei Gabor, a Antreprizei de con. strucții-montaj din Petroșani, era o necesitate în localitate — ne spunea tovarășa Valentina Cerchez, primarul comunei Aninoasa. De aceea oamenii muncii au sprijinit. prin muncă edificarea acestui obiectiv care dispune de 1000 mp

spații comerciale. Este un magazin care oferă toate posibilitățile desfășurării unui comerț modern în toate fazele, de la aprovizionarea eu fondul de marfă, la de. i •ezitare, expunere și desfacere.Magazinul are două, nivele — la parter: alimentară cu autoservire, raioane de piine, lapte, preparate din carne și o cochetă cofetărie; la etaj: confecții. textile, încălțăminte, articole pentru
T. SPĂTARU

(Continuare iu pag. a 2-a)
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I.M. PETRILASindicatele — implicare responsabilă
în realizarea sarcinilor’r In această perioadă, cînd toate eforturile sînt orientate pentru ■ realizarea sarcinilor din ultima lună a anului 1986, organizațiile de sindicat dovedesc locul și lor important în zarea colectivelor meni ai muncii la vitate responsabilă ficientă. De curînd, Petrila, în cadrul plenarei. Consiliului orășenesc al sindicatelor s-au dezbătut căile și metodele de perfecționare a activității politico-organizatorice și> cultural-educative, în vederea mobilizării oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, la pregătirea temeinică . a activității de producție din viitorul an.Cu acest prilej, așa cum ă reieșit și din discuția purtată cu tovarășa Viori.; ea Chirvasă, președintele Consiliului orășenesc al’ sindicatelor, plenara a

își rolul mobili- de oa- o acti- și e-Ja

dezvăluit (narile disponibilități ale organelor și organizațiilor sindicale de a contribui la realizarea în bune condiții a sarcinilor de producție, a celorlalte sarcini în profil teritorial. Au fost evidențiate rezultatele bune extracția cărbunelui nute la mina Lonea, lectiv fruntaș în mineritul Văii Jiului, și s.au aprecieri asupra i ilor care se depun mina Petrila pentru dresarea producției, loc important în dezbaterilor, l-a pregătirea cil responsabilitate a producției anuluiviitor, punerea în funcțiune la timp și de calitate a noilor capacități. La realizarea acestor deziderate, . 'organizațiile de sindicat, începînd de la grupele sindicale, trebuie, să-și aducă o contribuție sporită.Fără îndoială, îndeplinirea sarcinilor economice se regăsește în modul

în obți- co-făcut efortu- la i re- Un cadrul ocupat

în care se desfășoară activitatea politico-educati. vă de masă, componentă esențială a muncii sindicale In această privință, un rol important îl are instruirea temeinică și metodică a organizatorilor de grupă sindicală, a președinților de comitete, perfecționarea lor pe plan politic, prin învă- țămîntul politico-ideologic. îmbunătățirea con. • dițiilor sociale, rezolvarea operativă a propunerilor, sesizărilor și recla- mațiilor membrilor de sindicat a oamenilor muncii trebuie să constituie — așa cum a reieșit din dezbateri — o preocupare permanentă pentru organizațiile de . sindicat. NU în ultimul rînd, Consiliul Orășenesc al sindicatelor Petrila, acționează — și pînă acum, rezultatele sînt bune — pentru o participare superior calitativă în Festivalul național „Cîntarea României".
Bujor MIRCESCU

0 modernă și reprezentativă 
unitate comercială

(Urmare din pag. I)copii etc — remareîndu-se modalitățile inspirate de folosire a spațiului pentru expunerea mărfurilor în așa fel încit cumpărătorul să-și găsească repede articolul căutat.Montarea mobilierului comercial, conceput în- . tr-un stil modern și funcțional, ușor manevrabil, a fost efectuată de formația de lucrători condusă de Dumitru Chirilă, de Ia ISSA Rădăuți, adică acei specialiști în acest gen de lucrări care au mai muncit, cu frumoase rezultate, la amenajarea unor maga- tru activitatea zine din Petroșani, Petrila.Vulcan și Lupeni.La t o a t e de amenajare, într-un astfel, de cei 27 de lucrători de aici publice.

de lucrători de Ana indus-Burlcc și

au fost sprijiniți efectiv de oameni cu experiență clin unitățile comerciale din Petroșani, ale ICSMI și de la ICSA-AP, care au participat la crearea acestei atmosfere interioare de armonie cu construcția . și comerțul modern.Colectivulcomerciali, coordonați Sabina Macavei și Hăbian (sectorul trial), VasileVictor Șerban (sectorul a- limcntar), ne mărturiseau bucuria de a munci în- tr-Un astfel de magazin luminos, spațios, dispunînd de condiții superioare pen- ,comercială. Ieri, în prima zi, Magazinul general din Ani. lucrările noasa a fost vizitat de. su- neccsare te de localnici, aflîndu-semagazin, în centrul. atenției opiniei

fost ama. formați- Petrila, sectorul

ȘTIINȚA PERSPECTIVEIgîndește programul de lucru, stabilește de materiale pentru o lună nu pe „felii" i ce. Cu alte cuvinte, . conchide șeful de sector, brigada întreagă nu numai că acționează consecvent pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, mai mult, gîndește și alcătuiește „planul de bătaie". ’ ’’O întîmplare semnificativă în acest sens : șeful de brigadă Mesaroș a tre. buit să plece, cu jumătate din efectiv. într-un ’ alt sector. Șeful de schimb Mihai Bărbăcaru i-a luat forrna- cu stabilizați, exce-, tone anului, află fruntașe*

(Urmare din pag. I), dereâ minei. Șefii de brigadă Vasile Cojocaru, Mihai Bărbăcaru, dar și șefii de schimb Constantin -Ne- cioiu, Constantin Stoica, Constantin Ciobănoiu, Vasile Bărbăcaru, Eugen Lu- eu, minerul Mihai Agos- ton și alții, au o experiență valoroasă, au exploatat mai multe tipuri de complexe, SMA-2-ul are la noi performanțe deosebite. Concret: productivitatea în cărbune — 12,7 tone pe post față de 10,9 planificat; în abataje, a- proape 15 față de 12, ceea ce a permis extragerea u. nei cantități suplimentare de cărbune, de la începutul anului, de 60 000 tone. Menținerea profilelor, funcționarea ireproșabilă 
a fluxului productiv, asigurarea liniei de front, iată deviza zilnică a minerilor, electrolăcătușilor și celorlalți specialiști.— Ne-a interesat și mica mecanizare, precizează șeful de sectoi-. Cu patru ani în urmă, montat un monorai ; redus efortul fizic transport, mai mult, utilitatea Iui s-au vins și alții, de. află în dotarea sector.Mecanizareanu numai o școală ă tainelor profesionale, ea impune o nouă condiție a minerului-mecanizator în planul conștiinței politice. Autodepășirea generează orizonturi noi pentru per. formanța tehnică, . dar mai ales conștientizează.tinerii Ion Ban, Bolohan, Valerian Irimia, .; mulți alții

■ necesarul și utilaje, întreșgă, calendaristic
Complexele mecanizate să producă din plin

(Urmare din pag. I)

e-sarci- Astfel, media pro- (sînt func- 525 iar media, realizări-

vreo am am în deCon-aiuin se fiecăruiconstituie

— Mai Gheorghe Avrămuț, zatu, ion Brînză și pășesc ideea de buni seriași, adică de tanți. Cînd un șef de brigadă ia foaia de acord, împreună cu ortacii lui,

Ion Bote- Mihai I deme, execu.

locul la .„complex, ția fiind completată tineri recent Și rezultatele sînt lente : plus 28 000 de la începutul Astfel, sectorul se între colectivele _______ ,.din Valea Jiului încă din anul 1983.— In 1984 — locul II pe CMVJ, în 1985 — locul I, după rezultate, și în acest an, aspirăm la cea mai înaltă treaptă a podiumului de onoare, subliniază cu mîndrie sing". Remus Becuș.Pe încearcă tenii,— Pe sînt stăpînite de ei, ziunea colectivului constituie combustibilul auto- depășirii. Un exemplu, care mă scutește de alte comentarii. Cu ani; în urmă, aveam necazuri cu nemoți. vatele. Acum, media nică este de sub două nemotivate. Disciplina mană deci din abataje și galerii. Adică ,e consimțită.Intr-adevăr, fără mentariî. Astfel se ncază de fapt la întregii mine, care bilanț onorant de 120 000 tone de cărbune în acest prim an al celui de-al optulea cincinal.

ce vă' bazați ? — o „contră" repor-oameni. .Utilajele coe.
zii-e.liberco- acțio- nivelul are un plus

RASPLATA. MUNCII.După aproape 30 de ani de muncă, minerul Nicolae Blagu, de la sectorul II al I.M. Aninoasa, se va bucura de binemeritata o- l dihnă a pensiei. Ne alătu.răm prietenilor șl ortacilor săi dorindu-j sănătate 1 și fericire. (M.B.) 7
I 
l

Moment artistic 
dedicat 

fruntașilorSala de. apel a minei Petrila a cunoscut ieri din nou animația actului de cultură. Microspectacolul folcloric ce a avut loc în- cepînd cu ora 12 a dedicat de artiștii tori, membri ai ilor clubului I.M. ortacilor lor de laXI — investiții, cei care, în aceste zile de început ale lunii decembrie, au raportat, îndeplinirea planului pe 1986.Un moment sărbătoresc în viața întreprinderii, un „revelion mineresc" la’ care au ținui să fie prezenți membrii tarafului clubului, soliști instrumentiști, precum și soliștii vocali Aurora Răscolean, Cecilia și Gabriela Stănoi,, Cornelia Surd, interpreți care au evoluat recent în faza orășenească a Festivalului național „Cîntarea României". Alături de artiștii amatori, minerii sectorului XI, între care a- mințim pe cei din brigăzile conduse de Constantin Borș și Vasile Pavel, au fost întîmpinați, ■ la ieșirea din schimbul I, de Un grup de pionieri.Flori, bărbătești strîn- geri de mîiiă și un vibrant omagiu artistic adus hăr- mi-
te. Nici la producția realizată și nici la producti- ■ vitatea muncii rezultate. ' le obținute nu S-au ridicat la nivelul planificat.Rezultatele prezentate, este adevărat, doar pentru ziua de 4 decembrie și cumulat de la începutul a- cestel luni, este necesar Să constituie un prilej de analiză temeinică, în urma căreia trebuie adoptate cele mai eficiente măsuri pentru intensificarea activității în abatajele mecanizate, pentru folosirea dotării tehnice la para-, metri proiectați. Sarcinile. pe care minerii , Văii Jiului le au de îndeplinit în luna decembrie, lună în care trebuie create și condiții optime realizării sarcinilor planificate pentru anul 1987, impun o foii sire cît mai eficientă a . dotării tehnice existente.-.

pe abataj- mecanizat este ; de 400 tone, iar cea realizată în 4 decembrie de 493 de tone. Pe cumulat, depășirea este de 57 de tone. In ceea ce privește sporurile de productivitate, la cumulat de la începutul lunii, mina Uricani, se situează pe un loc de frunte. Față de o medie de 7,4 tone pe post, realizează 12,6 tone pe post în 2 decembrie, 12,6 tone pe post în 3 decembrie și 10,5 tone pe post în 4 decembrie. La nivelul ComT binatului, producția . medie programată pe complex este depășită atît pentru ziua respectivă (4 decembrie) cît și pe cumulat. A- ceastă situație, și ne refe. rim mai ales la nivelul combinatului, ,ar fi. fost mult mai bună dacă și la mina Aninoasa rezultatele obținute ar fi foșt mai

prinderi care au în dotare complexe mecanizate, producția și productivitățile obținute din abatajele chipate cu astfel de utila, je sînt superioare nilor planificate, la mina Livezeni, zilnică a producțieigramată pe complex: două complexe în țiune) se ridică la tone,: lor a ajuns la 870. urmare, un plus de de tone. Aceasta în dițiile cînd productivitatea muncii »planificată, în medie, pe complex este realizată și . chiar depășită. Cumulat de la începutul lunii, producția realizată din abatajele, mecanizate este superioară producției programate cu 669 tone de cărbune. La mina Lupeni, producția medie bune decît cele înregistra.

Prin.345 con-

(Urmare din pag. I)zorul armăturilor. In ba. za măsurilor stabilite în comun, armăturilor li s-au adus corecturile necesare, ele corespund acum cerințelor montării mecanizate. In baza propunerilor din adunarea oamenilor muncii s-au întreprins măsuri și pentru confecționarea în țară a inelelor pentru organul tăietor al combinei de înaintare cu secțiune plină.Tot în cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii, mai mulți mineri din diferite sectoare au făcut propuneri în vederea îmbunătățirii presiunii" aerului comprimat la locurile de muncă. Pentru s î ' / rea acestei propuneri, comisia c.o.m. pentru voltare, investiții și greș tehnic a primit cina să soluționeze blemele care condiționează urgentarea montării noilor compresoare în in-
: MIHB .. ■■■■■■''"'iiNHi.' _ ><■■■■’ «MIM

cintele puțurilor Est și Vest. In urma măsurilor întreprinse, două conipre., soare au fost montate deja, iar al treilea se află în curs de montare, ele

TEATRU. Astăzi, la Petroșani, la sediul teatrului, prietenii Thaliei pot revedea un spectacol cu piesa „Nevastă de ocazie” de Kostas Asimakopoulos. Manifestarea va începe/ la ora 19. (Al. H.)EDILITARA, prin strădanialor de la EGCL s-au finalizat lucrările de asfaltare și completare cu mix. turi asfaltice a șoselei pî-

)La Petrila, luerători-

niciei și destoiniciei ncrești. (Al. H.)

Demers muncitoresc,
premergător schimbului 
de ștafetă în meserie.forței de muncă, a întregii activități în acest domeniu. Pin " colectiv f„_ parte cadre de conducere, memb’ri ai comitetului . de partid, reprezentanți
bune, ca cele conduse de Gheorghe Vâsli, Gheorghe ._ ....... ___ ,... . . , i etc.Rezultatele obținute, modalitățile de. diversificare aț a preocupărilor pentru ca- ___ zarea, pregătirea și for. “ marea noilor cadre, modul cum sînt soluționate propunerile ; făcute în acest sens de oamenii minei, aU constituit obiectul Uneirecente dezbateri în c.o.m., completîndu-se programul elaborat pentru îmbunătățirea acestei activități; 7 ,Așa cum ne-a asigurat tovarășul Traian Hamz, secretarul comitetului de partid, modul cum sînt soluționate propunerile oamețiilor muncii se află mereu în atenția biroului comitetului de partid, a organului de conducere colectivă. Th ședințele lunare se' solicită cu regularitate informări, din partea celor cu atribuții în domeniu, ’ asupra stadiului înfăptuirii propunerilor oamenilor muncii.

vutuvigiic vaou, vxi fac Durlă, Aurel Șoșoî
Solutionarea propunerilor

oamenilor muncii
organizației U.T.C., c.o.m., precum șefi de brigadă cu o bogată experiență în stabilizarea tinerilor nou încadrați. Prin intensificarea preocupărilor pentru recrutarea și integrarea forței de muncă, pentru completarea efectivului minei, în urmă deplasării recruto- rilor în județul nostru, precum și în județele Suceava, Iași, în cursul lunii noiembrie, efectivul minei a crescut cil 50 de tineri, care au fost repartizați în brigăzile cele mai

creș- sindicatului, aer ~~înpecare
urmînd să determine terea volumului de comprimat introdus subteran cu 300 mc minut.Un alt domeniu las-au făcut ample ’ referiri în cadrul dezbaterilor reprezentanților oamenilor soluționa. muncii este asigurarea și pregătirea forței de muncă Pentru îmbunătățirea întregii activități în domeniul asigurării personalului, a fost constituit un colectiv de îndrumare a comisiei de recrutare, încadrare și pregătire a

dez- pro- sar- pro.
nă la Cimpa, precum și pe porțiunea satului Taia. Lucrările asigură o mai bună circulație rutieră. (M.B.) jȚ:/'

PENTRU TINERI. In urma lucrărilor de reparații, zugrăveli și zări la căminul de miliști al I.M. Uricani, fost reamenajat și clubul pentru apropiata etapă pe căminului și a fost cU aparate de radio,' 4 jocuri de șah și 1000 vo- levii-claselor a VlII.a vor )ume de cărți de literatu- participa la un concurs pe ră. (I.D.) teme de istorie, sub gene- CORUL DE CAMERA al ricul „Patrie străbună; — elevilor din Liceul de ma- vatră de eroi".

șani și-a reluat activitatea papetărie din incinta de îmbogățire a repertoriului. încă din luna trecută repetițiile s-au inten.igieni-,?efa-. șificat, astfel incit forrha- a ția să fie bine pregătită
ționarului AUTL din trul vechi al orașului nu are încă firmă 1 Este

sta-cen-
CONCURS. Luni,' 8 decembrie, la Școala ■ generală nr. 5 din Petrila, e. dotat localitate a FestivaluluiTV, _ național „Cîntarea României". (T.S.)

un moment — și prilej ! — de reflecție pentru cei ce răs. puiul de „firma" comerțului din Lupeni. (M.F.)
Rubrică realizată de 

T. SPĂTÂRU

(M.B.) tematică-fizică dini Petro- peste un an, chioșcul de
Cîteva un grup LupeniINVITAȚIE.rînduri scrise de de navetiști din sesizează că, înființat de
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2500 de ani de luptă a poporului pentru
libertate și neatîrnare

Pagini nepieritoare înscrise in 
cartea de aur’ In anul 335 î.e.n. daco- geții sînt din nou prezenți în confruntarea pentru trasarea hărții politice în Peninsula Balcanică. Ptole- meu al lui Lagos, viitorul rege al Egiptului, va povesti, ca martor ocular, despre expediția pe care în 335 î.e.n, regele Macedoniei Alexandru o întreprinde • împotriva tribalilor și; il- lyrilor „Vecini între ei“ despre care aflase că vor să se răscoale, Alexandru dorind să aibă spatele asigurat pentru a putea să-și pună în aplicare planul de a trece în Asia.Versiunea originală a. lui Ptolemaios este păstrată' în două izvoare tîrzii: Stra_ bon și Arian, tălmăcite minunat de V. Pârvan în „Getica**. Aflăm astfel că Alexandru cu un corp ex- pediționar de 30.000 de luptători va porni spre Dunăre, unde în zona Argeșului de Jos (V. Pârvan), sau între gurile Jiului și Vedei li se vor opune ge- to-dacii despre care izvorul spune că erau cam 10 000 pedestrași... și 4000 călăreți. Aceștia vor angaja lupta cu trupele lui A- lexandru Macedon trecute în stînga fluviului, dar fiind luate prin surprindere se vor retrage spre o ceta- te, de unde își vor lua pe . cai femeile și copiii și îi vor transporta „prin locuri

/

a patriei (III)singuratice*'. Din acest conflict și descrierea sa se poa. te desprinde ideea existenței unei uniuni de triburi in această zonă și poate reprezenta o explicație pentru victoriile pe care daco- gcții le vor obține în intervalul 334—330 împotriva generalului Zapyrion, rămas guvernator al Tracici după plecarea lui Alexandru Mtcedon în expediția din Asia și care va încerca cu o armată de 20— 30 000 de luptători să supună litoralul pontic, dar va fi nimicit și împotriva unui urmaș a lui Alexan- ' dru, rege al Tracici elenistice Lysimah care este în- frînt de Dromichaites, conducător al unei formațiuni statale puternice în Cîm. pia Dunării în bătăliile din 300 și 292 și despre care ne dă mărturii un alt istoric grec, Pausanias.Secolele III-II î.e.n. se caracterizează în istoria triburilor daco-getice și prin adîncirea procesului de destrămare a orînduirii comunei primitive, a organizării gentiiice, dar și prin luptele duse împotriva unor grupuri migratoare care pătrund violent în spațiul carpațo-danubia. no-pontic.
(Va urina)

2>e la o duminică la alia
DISCO TOPMUZICA ROMANE AS. GA; 1. Sînt singur pe drum — , HOLQGRAF; 2. Cîntec pentru prieteni — COMPACT; 3 Semntil tău — ROȘU SI NEGRU;4. Strada ta 1 — IRIS ;5. Răni în rouă --- ACCENT.MUZICA STRĂINA : 1. Heart brek Hotel —-CC, CATCH; 2. Young To Promised KOO DE TAH; 3. Wall — KOTO; 4. „ _ Lady — FUN FUN ; 5.Red For Love — GRANT MILLER.Informăm cititorii rubricii că începînd de astăzi așteptăm scrisoricu propunerile pentru„DISCO-TOP SR 1986“. Participanții. sînt rugați să indice în ordinea preferințelor cinci piese - românești și' cinci piese străine considerate cele mai bune în acest an, Se pot consulta topurile din

Too

Retezatul (lacul Bu
cura) în așteptarea ier
nii.

I Foto : Iosif HORVATH

S. R. (43)numerele ziarului apărute în cursul anului.■ ICîștigătorii concursului vor fi premiați în cadrul discotecii de sfîrșit de an, organizată la Casă de cultură a - sindicatelor ' Petroșani, 'duminică, 29 decembrie a.c.Așteptăm scrisorile pe adresa ziarului „Steagul roșu", strada Nicolae Bălcescu nr. 2, 2675 Petroșani, cu mențiunea pe plic „Pentru Disco-top SR ’86“.
DISC JOCKEYȘtiați că..,„Polul** căldurii se a- . în localitatea Al-Azi-

Prof. Mircea BARON

Spre deosebire de vi- trit și dorit, duritul este mult mai puțin întîlnit în stratele de cărbune . din Valea Jiului. El a. ■pare sub forma unor in- tercalații lentiforme, care nu depășesc cîțiva centimetri grosime și care se întîlnesc de regulă în culcușul straielor 3, 5, 7, 9, 13, 15 și 18. In secțiuni lustruite, la microscopul calcografic, se constată că duritul este aproape în întregime alcătuit din resturi bituminoase. Dintre acestea cuticulele și sporii de ciuperci sînt deseori ‘ observați în masa durițu- lui. Ca o curiozitate a „duritului de cuțiculă**’ este faptul că prin tasa- rea resturilor, .bituminoase, cărbunele capătă: o stratificație foarte pronunțată. > " ă; TMasa opacă a duritului din huila de Valea Jiului lipsește și deci acesta nu este un coni

ponent petrogrăfic tipic, ci mai mediar dorit.Fuzitul este al patrulea component al cărbunelui, care ca și duritul se găsește în cantita-
degrabă un inter- între durit și

Serial științific

căror celule sînt mici și au pereții groși. Această alternanță de zone cu celule diferite reprezintă inelele de creștere ale plantelor și ele indică o periodicitate a climei (anotimp ploios cu anotimp uscat-secetos).Cantitatea redusă care fuzitul apare

flă ___ziyah, din Jairiahiria Libiana ? Potrivit datelor. ; meteorologice, mercurul a urcat aici,, la umbră, , la . 50 grade Celsius. In schimb, cea mai joasă temperatură de pe glob a fost măsurată în apropierea Polului Sud — minus 94,5 grade Celsius....După cum au stabilit . specialiștii, șerpii văd pe întuneric ? Vederea acestor reptile este sensibilă radiațiile, iri- direcționate .. de un anumit sistem ce le permite să vadă și într-o regiune de spectru electromagnetic în care animalele produc propria e- Oeh iirecep-

la căldură- ; fraroșii sînt

te foarte redusă în cărbunii ce se exploatează în bazinul Petroșani. Fragmentele milimetri, ce și submilimetrîce de fuzit au fost întîlnite numai în cărbunii de la minele Lonea, Petrila și Aninoasă. La Luperii,. U- ricani și Cîmpu lui'Neag fuzitul pțactic lipsește. La unele fragmente de fuzit s-au putut vedea alternanțe de zone . de celule mari și cU pereții subțiri, cu alte zone ale

m în cărbunii din Valea Jiului demonstrează faptul ..că ei nU s-au format înus. cimlâștini și turbării cate și cu scurgere, dimpotrivă vegetalele au fost aproape : continuu acoperite cu apă. Lemnul din care a provenit fuzitul aparținea arborilor cu frunze, iar lipsa substanțelor minerale structura ca acest trografic în facecelulară,- component pe- . . .._____ al cărbunelui săaibă o cantitate mică .în cenușă. (Va urma)
Conf. dr. ing. 

Nicolae UNGUREANV

nergie radiantă^ șerpilor au senzori tivi la infraroșu....Deși este un cu frunziș bogat, eucalip- ■ tul nu oferă umbră ? Absența umbrei, în cazul eucalipților, se datorează faptului că frunzele sale' se așează cu muchiile tre Soare. In acest permit razelor solare treacă printre ele sol, fără a.și mai proiecta umbra pe acesta....Cea mai periculoasă pasăre din lume este sd- .. cotită a fi casuarul ? Ea - trăiește:, în Noua Guinee și Australia. Casuarul arc ' un os mare dezvoltat la cap, care îi folosește drept armă șî cu care poate uci- ț de chiar un om. El nu i poate zbura, dar are pi- ; cioare puternice, care-1 a- jută să alerge cu o viteză ■ de. circa 48 km pe oră.

arbore
ca- fel, ' să ..spre

Dacă se pretinde că al. pinismul pe continentul nostru își are leagănul în Munții Alpi, se spune un adevăr, se face o afirmație corectă. Primul eveniment, deschizător de nebănuite drumuri, din istoria cuceririi de către om a giganților de gheață cu piscurile lor semețe ascunse în nori, a fost ascensiunea pe Mont " Blanc (4808 m), cel mai înalt vîrf al Alpilor, efectuată cu 200 de ani în urmă — la 1786 — de francezii Jacques Balmat și Michel Pacard. Poate că ei nu.și dădeau seama că făceau atunci debutul alpinismului | Pînă la acea în trecutul istoric, trunderea omului în munți era legată invariabil doar de scopuri practice. Se știe că Hanibal, Napoleon și Suvorov au trecut crestele Alpilor, prin locuri firește accesibile, în timpul campaniilor militare. Vî- nătorii urcau cîteodată pînă la ghețari, în urmărirea vînatului, însă nimeni nu se încumeta . să ia pieptiș Vîrfurile . amețitoare ale. munților.Așadar, borna de ceput în devenirea nismului european ca dis- fi un aspect: timp ciplină sportivă, în mar-, lungat, ascensiunile carea tentativei cuceririi Mont Blanc; au urmat

dată, pă.

în- alpi-

de către om a giganticului vîrf de munte de pe con. tinentul nostru, a fost pusă în anul 1786. Ce a urmat ? Rememorînd trecutul secular al alpinismului, aflăm date interesante despre evoluția , acestui sport al îndrăznelii și curajului : pînă' în anul 1800 au fost întreprinse mai multe ascensiuni pe Mont Blanc, aceste tentative fiind tot mai numeroase în Alpi, astfel că a- vea să-apară* curînd o nouă ramură de sport •— alpinismul ; către ■ anul : 1850 a fost terminată ridi. j carea topografică a Alpilor și S-au editat primele hărți pențru alpiniști; un rol important în cucerirea ■ Munților Alpi și dezvoltarea' alpinismului în 1 a. ceasta vastă zonă l-ați a- vut ghizii proveniți din țărani munteni din partea■ locului; această îndeletnicire a făcut progrese rapide astfel că a fost creată la Chamonix (în 1822) prima organizație profesională a ghizilor montani, șub conducerea cărora au fost apoi efectuate toate premierele în materie de alpinism din Alpi; inte- "resant de reținut ar mai înde.pe a-

ce] ași și acblași itinerar stabilit de cei doi ai alpinismului — Balmat și Michel _ _— pe ghețarul Bossons, în timp ce astăzi peste 20
mii de alpiniști din Franța, precum și din numeroase țări ale lumii. Ei au transformat Mont Blancul, în noaptea jubileului, în. de trasee duc pe celebrul tr-o impresionantă feerie

nantă revărsare de lumină și ploaie de artificii mul. ticolore, o mare orchestră intona sub bolta înstelată a nopții simfonia Alpilor, de Richard. Strauss.» vîrf de munte veșnic în- miile de alpiniști au urcat
pionieri Jacques Pacard depri-

MONT BLANC 200
(1786-1986)

PĂRTAȘI LA JUBILEUL 
ALPINISMULUI EUROPEAN

veștmîntat în mantia albă piscul muntelui a zăpezii. iot atîtea făclii. Cam atît din istoria de . astfel că au încadrat două secole a ascensiuni- ...... ..lor pe Mont Blanc, o ve- ■ -ch» activitate sportivă ăl parcurs cu 200 ^de ani , în. cărei jubileu a fost sârbă- ’’ ’ *’torit în acest an. Federația Frhnceză de Alpinism- a marcat această remarcabilă aniversare a alpinismului european pe. măsura vechimii și celebrității sale — printr-o manifestare omagială de mari proporții desfășurată. ' de curînd. In renumita sta»țiune alpină

purtând aprinse ■ - t în.. tr-un cordon de. foc viu și șerpuitor întreg traseulurrnă de cei dintâi alpiniști j- Jacques Balmat și Mi- : chel Pacard. Grandoarea . manifestării jubiliare, a atins apogeul în, momentul cînd două reflectoare gigantice — aduse de. la . NASA — au început șă-și plimbe fascicolele de o strălucire orbitoare pește imensitatea muntelui, a-Chainonix lungind întunericul, în' și-au dat întâlnire mii și timp ce sub acea...... f-ăsei-

printr-d consfătuire lucru cu antrenorii, virid noutățile și modificările intervenite în calendarul sportiv '87, manifestările au continuat cu : o proiecție de diapozitive cuprinzînd imagini din marii pereți de stîncă și ’ (Cima Grandes, Grandes Jaurass, Mere de Glass etc) admirabil, prezentate de Valentin Garner, antrenorul alpiniștilor de. la sportiv „Torpedo*1

Alpiniștii români au țir.ut să fie părtași la jubileul alpinismului euro. pean. Cu ocazia evenimen- gheață* ai Alpilor tului aniversar, țin Română Mpini'sm a organizat emoționantă manifestare omagială la Padina. In această pitorească stațiune montană, în zilele sfîrșitu- lui de noiembrie (28—30) .. . ...... .. .și.au dat întîlnire sute de Radinei escaladînd alpiniști de la toate cluburile sportive din Răspunzînd invitației derației, la festivitățile o- magiale din masivul Bu- cegi am participat împreună eu doi (Vasile Nagy și loșif Barabaș) dintre alpiniștii echipei pe care o antrenez în cadrul asociației sportive „Jiul*1 Petrila. Alături de . numeroși maeștri ai sportului, de sportivi de categoria I din lotul național, de antrenori ai secțiilor de alpinism, de ■ specialiști*- din conducerea federației am luat parte la un bogat .și antrenant program de mail if est iri, sportive. I n eepu te

Federa- de Turism— o

țară.fe.
clubul Zar- , : nești. A doua zi, alpiniș-. tii au împînzit toată zona.. ...Ă-U-J — în cadrul unor întreceri de- . monstru five — trasee de grade diferite de dificulța- . te: Turnul Seciului, Peretele Vărărici: Mari, Peretele Horoabei ețc. Spre satisfacția și mîndria noastră, ne-a. revenit onoarea să reprezentăm culorile secției de alpinism din Petrila în escaladarea traseului frontal din Turnul Seciului. Cu căldura inimilor, am închinat efortul nostru sportiv jubileului alpin ismul ut european.

Vasile ATOMI, 
antrenorul secției de 

alpinism Jiul Petrila
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Rod al cooperării dintre România și R.P.D. Coreeană La cererea Republicii Zimbabwe AvancronicăInaugurarea Combinatului pentru industrializarea la Phenian pleant al Biroului Politic ai C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Chong Song Nam, ministrul relațiilor economice' externe, alte persoane oficiale.In alocuțiunile rostite s-au evidențiat tradiție, nalele relaț;i de prietenie și colaborare româno-co- reene.

lemnului dePHENIAN 6 (Agerpres). Cu prilejul inaugurării la Phenian, a Combinatului pentru Industrializarea Lemnului, rod al cooperării economice dintre Republica Socialistă România și R.P.D. Coreeană, a avut loc o festivitate la care au participat Kang Hi Won, membru su-

întrunirea Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE (Agerorts). Consiliul Securitate al O.N.U. întrunit Ia New York, cererea Republicii babwe — președintele exercițiu al mișcării de nealiniere — pentru examina'- rea situației din teritoriile arabe ocupate de Israel,

6 de s-a la Zimin
creată în urma incidentelor survenite joi în apro. pierea Universității Zeit, în cadrul cărora ștudenți palestinieni fost uciși și alți zece niți.Deliberările Consiliului de Securitate pe această temă vor fi reluate luni.

Bir doi 
au ră-

A fi sau aSe pare că penultima e- tapă a turului diviziei A de fotbal este sortită programeze cea mai cilă partidă a Jiului acest sezon. Și tocmai acum cînd barea cea mai acută a fi sau a nu îi pe departe în lupta de praviețuire în primaȘ-Zie-Ț '"7Partida de astăzi, Dinamo, prezintă un res major în primul rînd pentru Jiul. Două puncte ar însemna mai mult decît o victorie în fața lui Că. mătaru, Bălăci, Rednic, MorarU și ceilalți. Neșan- șa noastră este însă faptul că Dinamo vine după un 0—3 usturătorSteaua, pe Ghencea, și un 0—1 în propriul fief echipa lui Gică Hagi.In acest context se teaptă o luptă acerbă, luptă dramatică pe

să difi- 
' în aceasta între- este ! maiBU- divi-

nu fi... șanse !formații din județul nostru, respectiv AS Paro- șeni Vulcan și Dacia Mecanica Orăștie. Va fi, cu siguranță, o repetiție utilă pentru gazde în vederea unei premiere absolute : prezența în „16“-imile Cupei României în fața unei Cupei desi- Craio- nou —
- --------- ------------ 10decembrie, ora 13. Partida de astăzi, începe la ora ■ ll._ -■ : 7 ȘIn divizia C, ultima etapă programează două partide de mare interes ) la Lupeni, Minerul întîl- nește pe CSM Lugoj, în timp ce la Vulcan, combinata Minerul-Ștunța va ' întîjni pe jucătorii de la Obiîici Sînmartinu Sîr- besc — echipa „surpriză* a etapei a 13-a (4—1 cu CFR Timișoara pe terenul acesteia 1). Ambele partide vor începe la ora 11,00.In concluzie, un maraton fotbalistic de mare interes care polarizează de pe acum, de la primele ore ale dimineții, atenția tuturor iubitorilor sportului cu balonul rotund din Valea Jiului. Din acest colț de pagină, o de succes pentru zentanții culorilor live ale Văii Jiului

semifinaliste a UEFA. Am numit, gur, Universitatea va,, oaspete - dinO nouă experiență americană 
cu racheta MX

cuinte- la Vulcan, miercuri,despre care se că ar trăi in Australia a fost parlamentului informează a-
HOTARIRE. * Guvernul militar chilian a hotărît prelungirea cu încă 90 de zile a stării de asediu în principalele centre urbane ale țării, informează a- gențiile United Press International și France Pres- se.
PSIHOPAT. Un psiho. pat, veteran al războiului declanșat de S.U.A. în Vietnam, a provocat momente de groază în plin centrul capitalei Columbiei, unde a împușcat, în- tr-un moment de furie, nu mai puțin de 27 de oameni, bărbați și femei. După ce și-a asasinat propria-! mamă, Campo Elias Delgado a descărcat volverul în tot ceea ieșea în cale.
DEZVĂLUIRE. Un port oficial cuprinzînd

boi naziști presupune prezent în prezentat australian,genția France Presse. Potrivit documentului, cea mai mare parte a persoanelor citate au primit tățenia australiană.

re- ce-ira- o listă cu numele a aproximativ 70 criminali de răz-

DESCOPERIREUn om de știință zeelandez a anunțat coperirea a ceea ce presupune a fi ceaveche fosilă de pinguin cunoscută în lume. După cum menționează agenția . Reuter, în timpul ; unor explorări geologice efectuate în Zona rîului Wai- para, din provincia neozeelandeză C fost găsit' scheletul conservat al unui care ar fi trăit în cu circa . 50 milioane
FĂRĂ ȚIGĂRI !Cei aproximativ 54 iioane de fumători Statele Unite au fost vitați să participe la

WASHINGTON 6 (A- transporte zece focoasegerpres). In ciuda protes- nucleare,telor opiniei publice ame- Agenția France ricane Statele o nouă rachetă de tipul MX, capabilă să

și internaționale, Unite au efectuat experiență cu o intercontinentală

mai
nuarea numărului de fumători din S.U.A., prin conștientizarea sporită supra pericolelorCanterbury, a pentru sănătatea binepinguin urmă ani.

Presse precizează că aceasta este cea de-a 15-a experiență americană CU o rachetă MX. care are patru trepte și o rază de acțiune de peste 10 000 km. cu

CU

DEMISIEPARIS 6 (Agerpres). Ministrul francez pentru invățămîntul superior și cercetare, Alain Devaquet, și-a prezentat sîmbătă demisia, ca urmare a incidentelor intervenite în țară după anunțarea pro. iectului său de reformare 
a învățămîntului superior.

mi- din in- „Zi- ua națională fără consum de țigări". Acțiunea, desfășurată la inițiativa Fundației americane împotriva cancerului și sub conducerea actorului Larry Hagman (care-1 interpretează pe J.R. Ewing în serialul de televiziune „Dallas" și care, în urmă cu 21 de ani a renunțat la fumat), are drept scop dimi-

3* \ create,_______ ___________ omuluide acest obicei dăunător.După cum menționează agenția France Presse, a- ceastă acțiune este sprijinită și de o mare parte a presei americane. Singura excepție, arată agenția, par să o constituie marile firme producătoare de țigarete...; 7ic7ș 7
SUPRAVIEȚUIRETrixie — o pisică neagră, în vîrstă de 9 ani — a devenit, fără voie, o a- devărată eroină în orașul american Tusia, din Oklahoma. In urmă cu mai mult de trei săptămîni, ea s-a furișat, fără a fi văzută, într-o ladă lăsată deschisă, pe care proprie-

tara a închis-o ulterior. Pisica a reușit să supraviețuiască, deși 22 de zile nu a avut nici apă, nici hrană.Cînd stăpîna a deschis din nou lada pentru a lua un obiect din aceasta, a găsit-o pe Trixie „slabă ca o umbra*. însă în viață. Dar, biata de eă, nici să miorlăie nu mâi era în. stare...
VITEZATrenul nipon supraex- pres care realizează legătura între Tokio și Morio- ka a atins viteza maximă de 270 km pe oră. După cum menționează un comunicat al Căilor ferate nipone, aceaâta este similară celei realizate de o garnitură feroviară franceză, apreciată ca cea mai rapidă dintre trenurile în stare de funcționare exis, tente în lume.Pe linia Tokio — Morlo- ka, viteza medie a garniturii feroviare respective — alcătuită din 12 vagoane este de 240 km pe oră. .

-aș- o care însă jucătorii Jiului au o- bligația morală (dar și... conjuncturală I) s-o tranșeze în favoarea lor. Astăzi nu mai e loc pentru „cale de mijloc*, pentru amabilități, bineînțeles a nu depăși limita fair.play- ului. Astăzi dorim doar mobilizarea totală a echipei, o victorie necesară și o dovadă că Jiul poate și merită să rămînă în prima divizie a soccerului românesc IIn divizia B o partidă derby, angrenînd două
urare repre- spor-I

Alexandru TĂTAR
• • •••••••••••••• •• • •••••••••
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Lu-
Din

După cum reiese din studiile la care se referă 
buletin 

ar 
în- 
ale

articolul apărut în „GRIP — Information", 
informativ editat de O.N.U., „iama nucleară" 
consta într-o degradare catastrofală a mediului 

la teribile perturbăriconjurător, care ar duce 
biosferei.

cazul unui conflict nu
clear), nu permite plante
lor să se aclimatizeze la 
frig (mai ales în absența

Expresia „iarnă nucleară*, este, în general, utilizată pentru a desemna intr-un sens foarte larg, efectele pe termen mediu ale unui război nuclear a. supra mediului înconjurător și a populației umane. Noțiunea de „termen 
mediu* ar putea însemna 
perioada caracterizatăprintr-o degradare catas. trofală a mediului înconjurător (cu o mortalitate superioară natalității), a- ceasta nu ar permite o reluare normală a vieții economice — pentru 25, 50, 100 de ani ? — dl.. za întunericului, frigului, 
a distrugerii agriculturii, industriei și serviciilor.Cantitățile astronomice de praf, de fum și funingine injectate în atmosfe. ră (la nivelul troposferei — 12 km altitudine, și al părții inferioare a strato- sferei) — ca urmare a incendierii orașelor și pădurilor — vor determina a de 100 fum, dea- a cu

98 la sută din de nord. Această nucleară* de mai săptămîni, în timpul reia intensitatea luminoasă va fi redusă la doar cîteva procente din valoarea sa normală, va provo-
emisfera 
„noapte 

multe 
că-

luminii, căci fotosinteza 
permite producerea de 

în
permite producerea 
molecule foarte util® 
procesul de adimatfeare).

Nu este exagerat să se 
creadă că pădurile din 
cele' două emisfere vor fi 
distruse în proporție de 
peste 50 la »ută (în emis, 
fera sudică. o parte im
portantă a vegetației va

•• ff

o reducere importantă luminii în emisfera nord. Ar fi de ajuns milioane tone de distribuite uniform supra planetei, pentru reduce lumina solară 95 la sută.Reducerea intensității luminoase ar putea afecta

ca oprirea totală a foto- sintezei pe ansamblul co- voruiui vegetal, precum din cau. Și o răcire considerabilă a păturii inferioare a troposferei, compensată de încălzirea părții inferioare a stratosferei. Cu precădere în zonele continenta. le ale emisferei nordice s-ar manifesta scăderi brutale ale temperaturii medii— cu 10, 20, 30 și 40 grade Celsius.Vegetația anuală va fi în întregime distrusă. Factorii care vor provoca cele mai mari daune formațiunilor vegetale ar fi, cu siguranță, frigul împreună cu absența luminii. Practic, este binecunoscut astăzi; că o coborire brutală a temperaturii (în special dacă este vorba de o scădere importantă, ca în

cădea, de asemenea, victimă frigului, deoarece este suficientă o scădere mică a temperaturii pentru ca numeroase plante tropicale să fie distruse). Substanțele toxice eliminate în .atmosferă de numeroasele incendii, • care vor cuprinde orașele și zonele industriale, vor accelera moartea organismelor vii, în general.Toate ecosistemele restre și marine vor fie distruse, fie perturba-V;i provoca sub- ani- '■ car- azot, in-:... ___ ,.,1: ‘ lamari altitudini, vor reduce într-o măsură importantă păi ura de ozon, fe_

even- 
vor 
un

lefite, ceea ce dispariția masivă a stanțelor vegețâle, a malelor1 ierbivore și nivore' Gxizij de eliberați de căldura cehdmbr și antrenați

nomen ce va aveț drept 
consecință creșterea radia
ției ultraviolete (mutage- 
nă și cancerigenă) Ime
diat după depunerea no
rilor de praf. Biosfera se 
va transforma. Intr-o scur. 
tă perioadă, Intr-o vasțâ 
snpercoprmferă populată 
eu detritivore (organisme 
ce se hrănesc cu resturi 
provenite din descompu
nerea diferitelor substan
țe, ele Însele amenințate 
cu dispariția).

Datorită completei de
zorganizări a sistemului economic și social (foamete la nivel planetar, dispa

riția infrastructurii industri
ale, absența comunicațiilor și serviciilor etc), 
tualii supraviețuitori 
trebui sj recurgă lamod ,de viață comparabil cu cel de la sfîrșitul paleoliticului și începutul neoliticului. Este dificil de imaginat noul tip de economie de ^siipraviețui- re“ din regiunile ce nu au fost afectate direct de conflict. O mortalitate în- spăimîntătoare se va abate asupra acestei umanități stresate și lipsite de mijloace adecvate. Foametea și numeroase maladii determinate de ea se vor adăuga efectelor ra- ‘ diațiilor ionizante.In această scurtă evocare trebuie recunoscut că ceea ce încă nu se cunoaște-este mai important decît ceea ce Se prevede: tabloul „iernii nucleari* nu este decît. întrevăzut.
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11,30 Telex. 11,35 mea copiilor. 12,40 cununa cîntecului românesc— muzică populară (c). 13,00 Album duminical (p.c.). Ceasul iubirii — melodii interpretate de Stela Enache; Sec. vențe din comedii cinematografice; Din frumusețile patriei; Desene animate; Cotidianul 600 de secunde; sport; Gînduri

tă a filmului; ^Secvența. . . . ...V.-. . 14 43
noștri.

19,20 
Epoca 

(c). 
a-

19,40 (c). 
Un21,50

telespectatorului.’ 
Contemporanii 
19,00 Telejurnal. 
Țară mea azi — 
Nicolae Ceaușescu 
Județul Harghita în 
nul 65 al partidului. 
Cîntarea României 
20,20 Film artistic, 
om cumsecade... (c). 
Telejurnal;
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Tele- 

pentrU

20,20 tehnlco-ștîinți- 
Tezaur

20,55
Ogiva-

Tele.

20,00 Telejurnal 
Orizontfie (color). 20,35 folcloric (color). Roman foileton» 
nil. (color). 21,50 jurnal.planeta Pămfnt; Micro- recital susținut de grupul vocal-instrumental „Ho- lograf*; Lumea minUna-

Mica publicitate
PIERDUT legitimație ser- ' grafia Deva. O declar nu 

viciu pe numele Gurzu lă. (9415)
Sorin, eliberată de Tipo-

ANUNIURI DE FAMILIE

SOȚUL Vasile și fi»l Sorinei anunță împlinirea 
a 6 săptămîni de la dispariția celei care a fost o 
bună soție și mamă

MUSTEAȚĂ VERGINIA (9404)

PIOS omagiu adus mă tușii
MUSTEAȚĂ VERGINIA 

la 6 săptămîni de la deces. Maricica și Feri, (9405)

COLEGII de muncă și prietenii de la I.M. Vul
can anunță cu aceeași durere împlinirea unui an 
de la decesul celui care a fost

NICOLAE ANGHELESCU
Ii vom păstra veșnică amintirea. (9406)

AU trecut 5 ani de cînd a plecat dintre noi 
dragul nostru

MUNGENAST NANDOR. Familia. (9403)
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